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Vaalipiirilautakunta

EUROPARLAMENTTIVAALIT: Vaaliohjeet ja vaalitietojärjestelmä (VAT) ym.
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 7.6.2009. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 27.5.–2.6.2009, helluntaipäivänä sunnuntaina
31.5.2009 ennakkoäänestystä ei kuitenkaan vaalilain (714/1998) 48.2 §:n
mukaan toimiteta.
Ulkomailla ennakkoäänestyksen ajanjakso on 27.5.–30.5.2009, suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 20.5.2009.
Oikeusministeriö kiinnittää vaalipiirilautakuntien huomiota seuraavaan:
1. Vaaliohjeet
Oikeusministeriö vahvistaa keväällä 2009 seuraavat vaaliohjeet europarlamenttivaaleja varten:
Nro

Nimi

1
2
3
4
5
6
7

Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunnan tehtävät
Ennakkoäänestys laitoksissa ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa
Ennakkoäänestys ulkomailla
Maistraatin tehtävät
Vaalipiirilautakunnan tehtävät

Vaalipiirilautakunnan tehtävät selostetaan vaaliohjeessa nro 7. Vanhaan
tapaan vaalipiirilautakunnalle toimitetaan myös muita vaaliohjeita.

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
00130 HELSINKI

Postiosoite
Puhelin
PL 25
(09) 160 03
00023 VALTIONEUVOSTO

Telekopio
(09) 1606 7730

Sähköpostiosoite
kirjaamo.om@om.fi
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2. Vaalitietojärjestelmän käytöstä
Vaalipiirilautakunta käyttää europarlamenttivaaleissa vaalitietojärjestelmän
(VAT) keskitettyä tuloslaskentajärjestelmää. Helsingin vaalipiirilautakunta
käyttää lisäksi ehdokasrekisteriä.
Oikeusministeriö vahvistaa keväällä seuraavat vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VAT-ohjeet):
Nro

Nimi

1
2

Vaalitietojärjestelmään kirjautuminen ja tietoliikenneohje
Pohja- ja paikkatietojärjestelmän käyttöohjeet kunnan
keskusvaalilautakunnalle
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet maistraatille
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kotimaan yleisen
ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijalle
Ehdokasrekisterin käyttöohjeet Helsingin vaalipiirilautakunnalle
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet kunnan
keskusvaalilautakunnalle (Alustava laskenta)
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle
(Alustava laskenta)
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle
(Tarkastuslaskenta)

3
4
5
6
7
8A
8B

Oikeusministeriön toimeksiannosta TietoEnator Oyj (jäljempänä Tieto) lähettää maaliskuun 2009 aikana vaalipiirilautakunnille vaalitietojärjestelmän käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset sekä VAT –ohjeet nrot 1,
8A ja 8B. Helsingin vaalipiirilautakunnalle lähetetään lisäksi VAT-ohje
nro 6.
Vaalitietojärjestelmän aikataulu vaalipiirilautakuntien osalta on seuraava:
23.3.2009: Laskentajärjestelmän koulutuskanta avataan
24.3.2009: Ehdokasrekisterin koulutuskanta avataan.
20.4.2009: Ehdokasrekisterin tuotantokanta avataan.
30.4.2009: Vaalipiirilautakunnan tulee ilmoittaa Tiedolle vaalipiirilautakunnan tuloslaskennan ja tiedotuksen vastuuhenkilöiden nimet. Ilmoitus
tehdään sähköpostilla osoitteeseen vaali.palvelu@tieto.com.
19.5.2009: Laskennan kenraaliharjoitus (klo 16.15).
Laskennan kenraaliharjoituksen tarkemmista järjestelyistä oikeusministeriö
ja Tieto tiedottavat erikseen sähköpostitse laskennan vastuuhenkilölle.
3. Ehdokasasettelun viranomaistehtävät
Europarlamenttivaalien ehdokasasettelun viranomaistehtävistä huolehtii
Helsingin vaalipiirilautakunta. Ehdokasasettelun keskeisten tehtävien aikataulu on esitetty vaaliohjeessa nro 7.
Kaikkia vaalipiirilautakuntia pyydetään ilmoittamaan Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 24.4.2009:
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-

toimitetaanko ehdokaslistojen yhdistelmät a) ko. vaalipiirilautakunnalle
jaettavaksi edelleen kuntien keskusvaalilautakunnille vai b) suoraan ko.
vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille; ja
kummassakin vaihtoehdossa: tarkat kappalemäärät ja jakeluluettelot
sekä selkeät toimitusosoitteet.

Ilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen kaija.nykanen@om.fi.
Helsingin vaalipiirilautakunnan yhteystiedot ovat:
-Esko Sorvali, puh. (09) 1606 7535 tai 050 5544 761,
-Heikki Liljeroos, puh. (09) 1606 7608 tai 050 5160 213 ja
-Kaija Nykänen, puh. (09) 1606 7534 tai 050 5680 051.
-Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@om.fi.
4. Lähiajan aikataulusta
Seuraavassa eräitä tärkeitä määräpäiviä:
Huhtikuu 2009:
-Äänioikeusrekisterin tiedot määräytyvät 17.4.
-Vaaliasiamiehet ilmoitettava Helsingin vaalipiirilautakunnalle 20.4.
-Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 28.4. ennen kello 16.
Toukokuu 2009:
-Europarlamenttivaalien ehdokaslistojen yhdistelmä vahvistetaan torstaina
7.5. ja sen tiedot julkaistaan vaalisivuilla 8.5.
-Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 26.5. kello 12 lukien.
-Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 26.5. ennen kello 16.
-Ennakkoäänestys aloitetaan koti- ja ulkomailla 27.5. (suomalaisissa laivoissa jo 20.5.)
-Ennakkoäänestys ulkomailla päättyy 30.5.
Kesäkuu 2009:
-Ennakkoäänestys kotimaassa päättyy 2.6.
-Vaalipäivä 7.6.2009.
-Vaalipiirilautakunnat vahvistavat vaalien tuloksen ja ilmoittavat sen Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka vahvistaa koko maan tuloksen keskiviikkona 10.6.2009.
Europarlamenttivaalien
www.vaalit.fi.

tarkempi

aikataulu

löytyy

osoitteesta

5. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot
Vaalipiirilautakuntia pyydetään tarkistamaan oikeusministeriön internetsivuilla osoitteessa www.vaalit.fi/15218.htm olevat yhteystiedot ja ilmoittamaan välittömästi mahdollisista muutoksista oikeusministeriöön osastosihteeri Terttu Belgasemille (yhteystiedot alla).
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6. Lopuksi
Vaaliohjeet ja VAT-käyttöohjeet sisältävät periaatteessa kaikki vaalityössä tarvittavat määräykset ja ohjeet. Niihin tuleekin tutustua huolella.
Ongelmatilanteissa kuitenkin voi ja myös tulee kysyä lisätietoja oikeusministeriön vaaliyksiköstä tai atk-asioissa oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta ja Tiedon vaalipalvelusta. Yhteystiedot mainitaan vaaliohjeiden ja VAT-ohjeiden lopussa.
7. Lisätietoja
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä antavat oikeusministeriössä
- www.vaalit.fi,
- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. (09) 1606 7572;
- neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. (09) 1606 7620;
- osastosihteeri Terttu Belgasem, puh. (09) 1606 7563 ja
- (VAT-asiat) ylitarkastaja Jukka Leino, puh. 010 36 64611
- sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@om.fi.
Tiedon yhteystiedot löytyvät VAT-ohjeiden lopusta.
Itella Oyj:n Risto Puraseen vaalipiirilautakunta voi olla yhteydessä, jos se
haluaa käyttää postin palveluja vaalikuorten ja äänestyslippujen toimittamisessa kunnista vaalipiirilautakunnille. Risto Purasen yhteystiedot ovat
puh. 020 451 4643 ja 040 050 3952, fax 020 451 4649, sähköpostiosoite
risto.puranen@itella.com.

Vaalijohtaja

Arto Jääskeläinen

Neuvotteleva virkamies

Jussi Aaltonen

